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nolikuma skaidrojumi
KOMISIJA sniedz šādus skaidrojumus par konkursa nolikumu:
1.jautājums
Tehniskās specifikācijas Parametrs “Automašīna”, Uzkaitījums“Aprīkota ar automašīnas pilnai masai atbilstošu
vilkšanas “vinčas” sistēmu”.
Lūdzot precizējumus šīs pozīcijas tehniskajiem datiem, tika saņemta atbilde: Pretendents var piedāvāt jebkuru
vinčas sistēmas risinājumu, kas nodrošina to, ka automašīna pati spēj sevi izvilkt ārā iestigšanas gadījumā. Skatīt
arī tehniskās specifikācijas sadaļā „Izvilkšanas sistēma” noteiktās prasības.
Lūdzam jūs pārskatīt un izvērtēt šo prasību! Izskatot visus iespējamos tehniskos piedāvājumus, Iepirkumā
ietvertajai specializētajai automašīnai, nav iespējams piedāvāt vinču ar vilkšanas spēku virs 35t. Svara un izmēru
dēļ, šādas vinčas praktiski tiek uzstādītas uz kuģiem.
Vai piedāvājumā var tikt iekļauta un no Pasūtītāja puses akceptēta vinča ar mazāku vilkšanas spēku?
Atbilde
Pasūtītājs atstāj spēkā iepriekš sniegto skaidrojumu, ka pretendents var piedāvāt jebkuru vinčas sistēmas
risinājumu, kas nodrošina to, ka automašīna pati spēj sevi izvilkt ārā iestigšanas gadījumā. Skatīt arī tehniskās
specifikācijas sadaļā „Izvilkšanas sistēma” noteiktās prasības, jo iespēja izvilkt sevi ārā ir konkrētās funkcijas
pamatuzdevums.
2.jautājums
Tehniskās specifikācijas Parametrs “Jumta monitors ūdens, ūdens-putu, kombinācijā ar pulveri padevei (Roof
turret)”. Lūdzam jūs atkārtoti izskatīt šo prasību!
Iepriekš tika saņemta atbilde: Pasūtītājs saglabā esošo tehniskās specifikācijas redakciju. Nosakot konkrēto
prasību, Pasūtītājs ir ņēmis vērā aprīkojuma lietošanas ērtumu un efektivitāti. Konkrēto ierīci tehniski ir
iespējams uzstādīt jebkurai automašīnai ražošanas komplektācijas procesā.
Vai Piedāvājumā var tikt iekļauts un Pasūtītājs par atbilstošu uzskatītu monitoru, kuram būtu atsevišķa pulvera
padeves iespēja, ne integrēta kopā ar ūdens padevi? Monitors, kuram ir atsevišķa pulvera padeves iespēja, arī ir
ērti un efektīvi lietojams, tas neierobežo iekārtas funkcionalitāti. Patreiz aprakstītais risinājums atbilst vienīgi
ražotājfirmas Rosenbauer produktam, kas apgrūtina un ierobežo citu pretendentu piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu un varbūt vēlāk arī iespējamā līguma izpildi.
Lūdzu precizējiet “pie 10 Bar spiediena ūdens, ūdens – putu un ūdens-pulvera (15 -60 kg/s) padošanas
kombinācijā”. Ja tas ir diapazons, tad Pasūtītāju apmierinās arī piedāvājumā iekļauts lielums 15 kg/s?
Atbilde
Pēc pasūtītāja rīcībā esošās informācijas šādus jumta monitorus (lafetstobrus ar kombinētu: ūdens, ūdens-putu,
ūdens-putu un pulvera sistēmu) piedāvā vairākas aprīkojuma ražotājkompānijas.
Attiecīgi jebkuram ražotājam ir iespēja konkrētu aprīkojumu iegādāties atsevišķi un uzstādīt konkrētajai
automašīnai.
Pasūtītājam ir pieņemama dzēšanas pulvera padeve norādītā diapazona robežās, tātad gan 15 kg/s, gan 60 kg/s,
gan jebkurš cits rādītājs, kas iekļaujas norādītajā diapazonā.

